
UKRAYNA BAKANLAR KURULU KARARI /1 Nisan 2021 Sayı:269 / Kiev

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya Federasyonu menşeli, Ukrayna gümrük bölgesine ithal edilmesi 
yasak olan malların listesinin değiştirilmesi hakkında aşağıdaki kararı vermiştir.

1. Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 30 Aralık 2015 tarihli ve 1147 sayılı (Ukrayna Resmi
Gazetesi, 2016, No. 3, s. 180), Rusya Federasyonu menşeli, Ukrayna gümrük bölgesine ithal edilmesi 
yasak olan malların listesine aşağıdaki ürünlerin eklenmesi uygun bulunmuştur.

2. Bu karar yayım tarihinden itibaren 10 gün içinde yürürlüğe girer.

Ürün Listesi:

"1001 Buğday ve buğday ve çavdar karışımı (meslin)

1512 Ayçiçeği, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, 
ancak kimyasal bileşimlerini değiştirmeyenler)

3402 20 20 00 Perakende ticaret için paketlenmiş yüzey aktif maddeler

3402 20 90 00 Perakende satış için paketlenmiş deterjanlar ve temizleyiciler

3402 90 10 00 Sürfaktanlar

3402 90 90 00 Deterjanlar ve temizleyiciler

4802: 4801 veya 4803 pozisyonundaki kağıtlar dışında herhangi bir boyutta rulo veya dikdörtgen (kare 
dahil) yapraklar halinde, yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kaplanmamış kağıt ve 
kartonlar ve deliksiz kartlar ve deliksiz kağıt bantlar ; el yapımı kağıt ve karton

4804: 4802 veya 4803 pozisyonundakiler dışındaki rulo veya tabakalar halinde kraft kağıt ve karton 
(kaplanmamış)

4805 Rulo veya tabakalar halinde kaplanmamış diğer kağıt ve kartonlar, bu faslın 3. notunda belirtildiği 
gibi daha fazla işlenmemiş veya işlem görmemiş

4807 00 Çok katmanlı kağıt ve mukavva (düz kağıt veya mukavva katmanlarının yapıştırılmasıyla 
yapılmış), yüzey kaplaması veya emprenye edilmemiş, takviyeli veya takviyesiz, rulo veya tabaka halinde

4808: 4803 pozisyonundakiler hariç, oluklu (düz dış tabakalarla kaplı olsun veya olmasın), kreplenmiş, 
kabartmalı veya delikli kağıt ve karton

4818 10 10 00 Her kat 1 m 2 ağırlığında tuvalet kağıdı 25 gr veya daha az

4818 10 90 00 Her kat 1 m 2 ağırlığındaki tuvalet kağıdı 25 gr'dan fazla



4818 20 10 00 Mendiller ve kozmetik mendiller

4818 20 91 00 Rulo halindeki el havluları

4818 20 99 00 El havluları rulo halinde değil

4818 30 00 00 Masa örtüleri ve peçeteler

4819 Kutular, kasalar, torbalar, paketler ve diğer kağıt, mukavva, selüloz vatka veya selüloz lif ağları; 
kurumlarda, dükkanlarda veya benzeri amaçlarla kullanılan türden dosya kutuları, mektup tepsileri ve 
benzeri kağıt ve karton eşya kutuları

7229 90 90 00 Diğer alaşımlı çeliklerin telleri

8207 19 90 00 Parçalar ve diğerleri dahil olmak üzere kayaları veya toprakları delmek için aletler

8607 12 00 00 Diğer arabalar ve çalışan dengeleme arabaları

8607 19 10 10 Eksenler, takılı olsun veya olmasın; tekerlekler ve parçaları; damgalı çelik

8607 19 10 90 Eksenler, takılı olsun veya olmasın; tekerlekler ve parçaları

8607 19 90 00 Arabaların parçaları, dengeleme arabaları ve benzeri arabaların ".


